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BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A FORMAR UNA 
BORSA DE TREBALL DE CARÀCTER SOCIAL I PROTEGIT- (pactsafor) DE 
L’AJUNTAMENT DE LA FONT D’EN CARRÒS. 
 
 Base Primera. Objecte i nombre de llocs de treball. 
 
L’objecte de la present convocatòria és el procés de selecció per a la confecció d’una 
borsa de treball com a mesura extraordinària, temporal i de caràcter eminentment 
social, amb l’objecte de minorar els efectes de la crisis en la desocupació de les 
famílies més vulnerables, es preten beneficiar als aturats que hagueren esgotat les 
prestacions o ajudes per desocupació,  i que es troben en situació d’emergència. 
 
Els llocs de treball ofertats seran aquells que en cada moment es necessite a 
l’Ajuntament. 
 
Per poder optar a una de les contractacions es deurà estar inscrit al Servef i complint 
els requisits contemplats en la base tercera, en cada oferta que es presente. 
 
Base segona. Consignació pressupostària. 
 
Les despeses derivades d’aquestes contractacions s’imputaran a les aplicacions 
pressupostàries 241-131 i 241-160  
 
Base tercera. Requisits dels candidats. 
 
Per a formar part del present procediment, serà necessari que els aspirants reunisquen, 
en el moment de la selecció, les següents condicions: 
 

a) Estar inscrit en el Centre SERVEF d’ocupació, com a demandant d’ocupació no 
ocupat. 

b) Pertànyer a qualsevol dels Estats signants del Tractat de la Unió Europea i de 
l’Acord sobre l’Espai Econòmic i Social. 

c) Els estrangers que no pertanyen a alguns dels Estats signants del Tractat de la 
Unió Europea, hauran de tindre permís de treball per a l’ocupació corresponent 
amb una duració mínima igual a la del programa. 

d) Posseir coneixements orals suficients de la llengua castellana i valenciana. 
 
Base quarta. Tramitació de l’oferta d’activitat. 
 
La selecció dels participants treballadors serà precedida de la tramitació de l’oferta 
d’activitat en el Centre SERVEF d’ocupació corresponent per part de l’Ajuntament de 
La Font d’en Carròs. 
 
Es podran incloure també en el procés selectiu, persones usuàries dels Serveis Socials 
i/o dels Programes Municipals d’inserció Sociolaboral convenientment justificats per 
mitjà d’un informe tècnic motivat dels Serveis Socials i/o recursos Humans de l’entitat. 
S’estableix un màxim del 20% de les persones finalment contractades procedents 
d’esta via. 
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Base Cinquena. Comissió de valoració. 
 
La comissió de Valoració per a la gestió d’aquesta borsa, està integrada per: 
 Alcalde o persona en qui delegue (actuant amb veu i sense vot) 
 AEDL de l’ajuntament. 
 1 membre del Personal de l’Ajuntament. 
 1 Representant sindical de CCOO-PV 
 1 Representant sindical de UGT-PV. 

  
L’alcalde podrá demanar l’assessorament de tècnics o regidors que considere, que 
actuaran en les seues funcions d’assessorament sense vot 
 
Base sisena. Descripció del procés de selecció. 
 
6.1. ADMISSIÓ DE CANDIDATS 
 
Formaran part d’este procés de selecció, els candidats derivats pel Centre SERVEF 
d’Ocupació corresponent, i si és el cas, els derivats pels Serveis Socials i d’Ocupació 
municipals, d’acord amb la base quarta. 
 
Els aspirants aportaran al següent documentació per a la valoració de mèrits: 
 Fotocòpia del DNI/Permís de treball. 
 Informe de vida laboral. 
 Discapacitat: fotocòpia del certificat de minusvalidesa i del certificat a l’efecte de 

demanda d’ocupació. 
 Situació socioeconòmica: 

a) Llibre de família i full d’inscripció al SERVEF d’Ocupació dels familiars 
majors de 16 anys en desocupació. 

b) Certificat de minusvalidesa de familiars a càrrec seu. 
 

6.2. DESENVOLUPAMENT 
 
El procés selectiu dels aspirants es farà mitjançant la valoració de circumstàncies 
personals i socials ( Màxim 20 punts) 

 
La Comissió de Valoració qualificarà als aspirants en funció de les circumstàncies 
socials al·legades i justificades per l’interessat. 
 
Els aspectes a valorar seran els que es donen en la data que se’ls convoque per a la 
seua presentació. 
 
Els aspirants que no complisquen algun dels requisits quedaran exclosos del procés 
selectiu. 
 
 
SITUACIO SOCIOLABORAL PUNTUA

CIÓ 
MÀXIMA 

1.1: temps en atur:  1 
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- aturat de 12 a 18 mesos  
- aturat de 18 a 24 mesos 
- aturat més de 24 mesos 

 

2 
3 

1.2 Discapacitat reconeguda superior al 33% que no imposibilite 
per a realitzar el treball 

0.5 

1.3. Per aquelles unitats familiars en la que tots els membres en 
edat laboral estiguen aturats, a 0.5 punts per membre 

1 

1.4. Responsabilitats familiars. Per fills al seu càrrec en edat no 
laboral, 0.5 per fill/a ( 0.75 punts en cas de fills amb minusvalúa 
superior al 33%) 

1.5 

1.5. No preceptor de prestacions o ajudes per atur 4 
1.6 Valoració de la titulació acadèmica: per estar en possessió de 
la titulació requerida en cada convocatòria: 10 punts 

10 

Màxim total  20 punts 
 
Base setena. Relació de seleccionats.  
 
L’ordre de classificació definitiva vindrà determinat per la suma de puntuacions que 
s’hagen obtingut en les diferents parts del procés de selecció. 
 
Finalitzat el procés de selecció, es publicarà la relació d’aspirants amb la classificació 
definitiva per ordre de puntuació, proposant-se a l’ajuntament la contractació a favor 
dels qui hagen obtingut una major puntuació, sense que es puga aprovar ni declarar 
que hagen superat el present procediment selectiu un nombre superior d’aspirants al de 
llocs de treball. 
 
En cas d’empat tindrà preferència segons l’ordre dels següents criteris: 
 Les persones que no estiguen cobrant cap tipus de prestació 
 Els demandants amb data d’inscripció més antiga en els centres d’ocupació 

SERVEF. 
 Persones  amb discapacitat. 
 Candidatures del sexe femení. 
 Persones de major edat. 
 

No obstant, si així ho estimen les comissions avaluadores, els aspirants que no siguen 
seleccionats i que hagueren superat la fase d’entrevista), podran quedar en borsa de 
reserva, d’acord amb la qualificació final obtesa, en provisió de possibles contingències, 
vacants o baixes, d’entre altres.  
 
 
Base huitena. Vigència de la borsa. 
La vigència serà de un any prorrogable en cas de ser necessari.  
 

En La Font d’en Carròs a 18 de maig de 2018. 
L’Alcalde 

 
Pablo Puig Desena 


